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Inhoud

• Aanleiding
• Corridormanagement en Corridors
• Diensten
• Logistiek
• Demo RIS-COMEX (VisuRIS)
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Corridor Management 

Waarom?
Het verbinden van diensten op een corridor zodanig dat aan de 
vaarweggebruikers, havens, terminals en logistieke partijen informatie kan
worden geleverd die het gebruik van binnenvaart verbeteren en de 
verbinding met andere modaliteiten faciliteert

Door:
• Meer transparantie binnenvaart voor de logistiek (positie schepen en 

nauwkeurige aankomsttijd voorspelling}

Doelstellingen:
• Optimale benutting van infrastructuur
• Optimale veiligheid vervoer
• Betrouwbare en voorspelbare reistijden
• Minimale vertraging
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Deelnemende landen

Totaal Budget: 26,5 M€ 
CEF financiering: 15,6 M€
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COMEX corridors
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Niveaus van Dienstverlening

• Infrastructuur
• Geografie
• Routes en afstanden
• Waterstanden en brughoogtes
• Bedieningstijden objecten

• Verkeer
• Actuele scheepvaart op de corridor, dichtheid en posities
• Schuttingen en brugopeningen
• Verwachte en gewenste aankomsttijden bij sluizen, bruggen en 

bestemming

• Logistiek
• Positie van schepen en lading
• Verwachte aankomsttijden op bestemming
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COMEX en logistiek

• Ter beschikking stellen aan logistieke partijen van 
informatie over:

• Positie van schepen
• Berekening en voorspelling van aankomsttijden
• Ladinggegevens

• Voorwaarde: toestemming van de schipper / eigenaar
• Toestemming specifiek: 

• Aan wie; Welke gegevens; Welke reis; Welke periode
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Verwachte effecten van COMEX

Verbeterde planbaarheid reizen en daarmee verbeterde
betrouwbaarheid transporttijden

Vermindering van wachttijden

Informatievoorziening aan logistieke partijen

Verhoging efficiency binnenvaart

Optimaal gebruik bestaande infrastructuur
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COMEX en logistiek

• Hergebruik van informatie om reizen te kunnen monitoren 
en beter te voorspellen 

• Met toestemming schipper/reder informatie over schepen, 
lading, positie, reisplannen en verwachte aankomsttijden 
te delen met logistieke partijen 

• Schippers en/of reders kunnen daarvoor toestemming 
geven per partij en per onderdeel van de informatie en 
voor hoe lang 
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Deelnemers extern

• Industry Reference Group
• Deelnemers

• EBU
• ESO
• EFIP
• ESC
• INE
• VBW
• FEPPO
• ProDanube

• Nationale raadpleging
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Status COMEX December 2019

• Besluit in 2018 om VisuRIS of DVW (De Vlaamse Waterweg) 
te gaan gebruiken voor de meeste COMEX diensten

• = nieuw systeem VisuRIS COMEX
• Resultaten

• Eén gecentraliseerd vaarweginformatiesysteem voor 
Europa 

• Eén centraal overzicht over verkeersdichtheden 
• Eén centraal adres voor ETA  berekeningen 
• Eén centraal adres voor logistieke informatie over de 

binnenvaart in Europa 
• Speciaal Donau ERI systeem



12

Demo VisuRIS COMEX
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Vragen?
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ivo.ten.broeke@rws.nl
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